
 

                     
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/7 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 19. rujna 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  21. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. rujna 2019. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Alen 

Šamanić, Mladen Španjol, Darko Strčić, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić. 

 

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog 

načelnika). 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i 

pismohranu – tajnik) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu). 

 

Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić (opravdao nedolazak). 

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. 

Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih 

pitanja. 

 

1. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li se nešto rješilo s problemom fekalija na plaži ispred 

ugostiteljskog objekta „Tamaris“ u Čižićima. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je poslano više prijava na Državni inspektorat od 

kojeg nije dobiven nikakav odgovor, te je stoga kontaktirana inspektorica koja je izjavila da 

predmetni problem nije u njihovoj nadležnosti već vodnih inspektora. 

Nastavni zavod za javno zdravstvo uzeo je uzorak mora i rezultat je pokazao da more nije 

zagađeno, što znači da se ne može zabraniti kupanje, tj. zatvoriti plažu. O istim problemima 

raspravljalo se na Skupštini Ponikve voda d.o.o., te je dogovoreno da će se za slijedeću 

sezonu zaposliti vodni inspektori koji će kažnjavati prekršitelje. 

2. Vijećnica Ivančica Dunato pita da li bi PBZ d.d. ponovo postavila bankomat u prostoru 

trgovine u Šilu. 

- Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić odgovara da PBZ d.d. nije zainteresirana, da im nije 

isplativo. 

 



3. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se asfaltirat cesta u Gostinjcu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se asfaltirat do kraja godine. 

4. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se skinuti „ležeći policajci“ u Čižićima. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se vjerojatno skinut. 

  Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pita  po kojem se kriteriju određuje koja će se vrsta 

„ležećih policajaca“ postaviti. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je elaborat dostavljen MUP-u, temeljem kojeg se 

dobila suglasnost. 

5. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li se može iscrtati parkiralište u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada ne, na proljeće slijedeće godine. 

6. Vijećnik Alen Šamanić pita da li će se asfaltirati spoj cesta Klanice – Sv. Ivan. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se asfaltirati. 

7. Vijećnik Mladen Španjol napominje da je voda uništila put ispod ambulante u Dobrinju, da 

se sanira. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto razmotrit. 

8. Vijećnik Mladen Španjol predlaže da se imenuju ulice, posebno u Čižićima, obzirom da su 

kućni brojevi pobrkani. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao Državnu geodetsku upravu, te je u 

planu imenovati ulice u Čižićima, Klimnu i Solinama. 

9. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na opasnost skretanja s glavne ceste lijevo za Zviranj, te 

predlaže da se postavi odgovarajući prometni znak. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjerit isto. 

10. Vijećnik Mladen Španjol pita da li može urediti izvor „Ogreni“. 

- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da može. 

11. Vijećnica Anita Bobovčan navodi da je u Čižićima netko skinuo znak zabrane parkiranja. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je skinut već više puta, te da se neće ponovo 

postavljat. 

12. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na problem navodnjavanja u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je to područje inače u nadležnosti Lučke uprave, ali 

da će se nastojat rješit navedeno. 

13. Vijećnik Ratko Turčić prenosi upit Nikole Turčića vezano za molbu o uređenju pristupa u 

Šilu, upućenu Općini, na koju nije dobio odgovor. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjerit. 

14. Vijećnik Ivan Šamanić pohvalio je KOMUN d.o.o. za čišćenje u Rasopasnom, te navodi 

da ima puno smeće uz cestu na dionici od Krasa do Gabonjina. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da KOMUN d.o.o. vodi brigu o čistoći naselja, a 

navedenu dionicu trebaju održavati Ceste Rijeka d.o.o.. 

15. Vijećnica Anita Bobovčan pita za izradnju novog igrališta u Čižićima. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da izrađen projekt i troškovnik, te će se prezentirati 

Mjesnom odbou Čižići.  

16. Vijećnica Nikolina Jurić predlaže da se ljeti kontejneri za staklo češće prazne, obzirom da 

budu prepunjeni. 

 

Predsjednik Vijeća predlaže dopunu dnevnog reda na način da se AD 13. mijenja i 

glasi „Prijedlog – Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju“,  prijašnja AD 

13. postaje AD 14., a AD 14. postaje AD 15.. 

 

 

 

 



      Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik 

Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019.     

    godinu, 

3. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2019. godinu, 

4. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019.    

    godini, 

5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.    

    godini, 

6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne      

    infrastrukture u 2019. godini, 

7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  

    području općine Dobrinj u 2019. godini, 

8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području    

    općine Dobrinj u 2019. godini,  

9. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja   

      otpadom za 2019. godinu, 

10. Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja za 2019. godinu, 

11. Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na    

      području općine Dobrinj u 2019. godini, 

12. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine, 

13. Prijedlog – Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju, 

14. Informacije i prijedlozi, 

15. Razno. 

 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća, 

te utvrđuje da su jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019.    

godinu 

 Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Polugodišnji  

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu, te istaknula da su u 

navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 22.341.627 kn, a ostvareni 

u iznosu od 6.054.360,36 kn, odnosno 27 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

planirani u iznosu od 4.381.000 kn, nisu ostvareni. 

         Rashodi poslovanja su bili planirani u iznosu od 16.982.750 kn, ostvareni su u iznosu od 

4.792.043,77 kn, odnosno 28 %, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 

11.687.050 kn, ostvareni 2.698.103,09 kn.  

          Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.100.000,00 

kn, a ostvareni 1.043.781,24 kn. 



          Višak prihoda koji se koristi u ovoj godini iznosi 1.547.173,33 kn, a na dan 30.06.2019. 

manjak prihoda iznosi -932.394,41 kuna.  

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2019. godinu 

      Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) razložila je II. 

Izmjene Proračuna za 2019. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.    

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja povećani za 193.800 kn i  iznose 

22.535.427 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni za -24.800 kn i 

iznose 4.356.200 kn. Planirani rashodi poslovanja povećani su za 47.000 kn i iznose 

17.029.750,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za -398.000 

kn i iznose 11.289.050 kn. Planirani izdaci za financijsku imovine povećani su za 520.000,00 

kn i iznose 1.620.000 kn, a odnose se na financiranje izgradnje vodnih građevina, odvodnje i 

povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o. 

S uključenim viškom prihoda iz prošle godine u iznosu od 1.547.173 kn, II. Izmjene 

Proračuna za 2019. godinu iznose 29.938.800 kn. 

 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su 

izmijenjene odnosno dopunjene, navodi da se predvidi stavka pomoći LD Orebica Krk, 

obzirom da će se LD Orebica isplaćivati 100,00 kn po ubijenoj divljoj svinji, i ta sredstva idu 

u fond iz kojeg će se ljudima isplaćivati štete. Stoga se dodaje stavka SUFINANCIRANJE 

ODSTRELA NEZAVIČAJNE DIVLJAČI  15.000,00 KN. 
 

        Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene 

Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. 

godini. 

 

 

AD 5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini. 

 

 

 

 

 

 

 



AD 6.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture 

u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2019. godini. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području 

općine Dobrinj u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na 

području općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 

otpadom za 2019. godinu 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 

otpadom za 2019. godinu. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja za 2019. godinu 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Programa energetskog razvoja za 2019. godinu. 

  

 

AD 11.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 

općine Dobrinj u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 

općine  Dobrinj u 2019. godini. 

  

 

 

 

 

 



AD 12.  

Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno 

Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine 

PGŽ“ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) te je ukratko isto izložio. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine 

Dobrinj za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog – Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju 

 Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio Prijedlog Odluke, te naveo da se u 

stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

usluga na području općine Dobrinj, imenuju: 

1. Tea Orlić Mihajić, mag.iur. - za predsjednicu,  

2. Ankica Šamanić - za članicu,  

3. Ivan Šamanić, mag. ing.mech. - za člana. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 14.  

Informacije i prijedlozi 

14.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju sa sastanka održanog 19. rujna 2019. g. 

na temu izgradnje kanalizacijskog sustava, tj. o dinamici radova, te o postavljanju DTK 

instalacije. 

14.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su u Polju otvorene dječje jaslice, tj. obrt za 

dnevnu skrb djece „Čarobna šuma“, u vlasništvu Nensi Dobrijević iz Polja. 

14.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Županija izradila projekt rekonstrukcije 

zgrade „stare škole“ u Sužanu za potrebe namjene druženja starijih osoba. Inače, projekt je 

prijavljen na natječaj fondova EU. 

14.4. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da Županijska skupština prihvatila je 

prijedloge Turističkih zajednica otoka Krka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za 

općine i gradove na području Primorsko-goranske županije. 

14.5. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić osvrnuo se na izgradnju kanalizacijskog sustava, te 

između ostalog istaknuo da bi radovi na kanalizaciji trebali biti završeni 2021. godine, 

međutim postoji mogućnost da neće biti postavljeni biopročišćivači. 

- Načelnik Neven Komadina nadovezao se na temu kanalizacije, te napomenuo da će se zbog 

nepravilnosti u javnoj nabavi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

na području otoka Krka, plaćati penali. 

 

    

AD 15.  

Razno 

15.1. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je Županijska skupština dostavila dopis o 

pribavljanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci. 

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave zaključilo da će se isto razmotrit. 

15.2. Vijećnik Ratko Turčić dao je prijedlog da se na neki način „nagrade“ ugostiteljski 

objekti na području općine Dobrinj koji rade tijekom cijele godine. 

- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se razmotrit mogućnost istog. 



15.3. Općinsko vijeće raspravljalo je o projektu odvoza otpada „od vrata do vrata“, o 

uvođenju za područje općine Dobrinj. 

 

 

Zaključeno u 21,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                Sanja Lukarić, v.r.                                                                   Zoran Kirinčić, v.r. 


